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Ã VAL MÉS QUE ET FACIS UN ENTREPÀ A CASA ÃÃ NI FU NI FA, CORRECTE ÃÃÃ POSA’L A LA TEVA
LLISTA D’HABITUALS ÃÃÃÃ GRAN DESCOBRIMENT ÃÃÃÃÃ ALIMENT PER AL COS I L’ESPERIT

EL PRÀCTIC

L’ÚLTIMA FRONTERA
El fenomen d’aquest bar de barri
d’aspecte modest, i ﬁns i tot
manolo, últimament omnipresent a les cròniques gastronòmiques de la ciutat, és sorprenent,
però té una explicació: Andrés
Huarcaya, el xef i propietari,
cuina com els àngels i es mou en
territoris extrems, molt atractius. S’ha instal·lat a la frontera.
El Pràctic es troba al llindar entre
Barcelona i l’Hospitalet. L’Andrés
és nascut al Perú, però fa molts
anys que viu a Catalunya. Ha passat pels fogons del càtering d’El
Bulli i s’ha instal·lat en un barri
popular. Té una carta de tapes de
tota la vida que, al setembre, virarà cap a l’oest per incorporar-hi
sabors de la seva terra de naixement, plens d’inﬂuència asiàtica.
Hi haurem de tornar per tastar els
tiraditos, els wantons, els tatakis…
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Segur que farà el salt a l’Orient
amb solvència. Només cal tastar
les seves tapes de sempre.
Un salmorejo cordovès ﬁníssim,
tant com les tripes que l’han
seguit, servides en una petita
Le Creusset. I les croquetes de
pollastre, perfectes, que conjuminen au, beixamel i ceba amb
temps, paciència i lleugeresa.
TAPES ASTRONÒMIQUES
La tapa estrella és l’orella de porc
cruixent, que és espectacular i
mereix un punt i a part. Orella
melosa per dins i cruixent per
fora, reducció de vi negre, praliné
de cacauet, picada d’all, julivert,
avellana i pa fregit, i pebre vermell dolç de La Vera. Només
aquesta tapa, astronòmica, mereix
que surtis de la teva zona de seguretat i trepitgis la línia.

L’orella la segueix un arròs de
muntanya intens i amb una
matèria primera de categoria
(quines salsitxes!), i, ﬁnalment,
púding amb pinya rostida i gelat
de vainilla. L’àpat és una festa
servida amb la modèstia de qui
només pensa a treballar més i
millor. La carta de vins és curta.
I què, si hem begut cervesa? I
què, si tot això, deliciós, ens ha
costat onze euros a cadascú? I
què, si estem en un bar a la frontera del manolo, la neotaverna,
l’haute cuisine, el Perú i la rambla de Badal? Vés-hi, vés-hi! I,
quan hi arribis i vegis la sala, no
ho dubtis: i què, si has vingut a
gaudir d’un espectacle gastronòmic? Endinsa-t’hi.
JORDI LUQUE

EL PRÀCTIC BBBB
Constitució, 181. BCN (Sants)
d Santa Eulàlia (L1). ( 93 331 56 44
€ 11 - 20 euros. C De dilluns a dissabte,
de 13 a 16 h; divendres i dissabtes,
també de 20.30 a 23 h; diumenges i
festius, tancat. No adaptat.
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